
 

Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka, 

na začátku září Vám přinášíme dvanácté číslo Infolistu My a svět. Opět zde najdete aktuální 

informace o dění v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Koncem srpna jsme 

vyhlásili 8. výzvu v programu LEADER s uzávěrkou 27. září 2012. Semináře pro žadatele k 8. výzvě 

se budou konat 4. září v Kostelci u Holešova a 13. září v Dřevohosticích. MAS ve dnech 30. 8. 2012 - 

4. 9. 2012 vystavuje na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, kde se také zúčastní seminářů SPOV 

a NS MAS a zasedání Výboru NS MAS ČR. Na závěr Vás pozveme na ochutnávku oceněných 

„Regionálních potravin Olomouckého kraje“, která se koná v sobotu 8. 9. 2012 na přerovském 

Výstavišti v rámci ZUBRFESTU. 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. 

  

 

Aktuality 

  

 

MAS-PM vyhlašuje 8. výzvu v programu LEADER 

MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje 8. výzvu v rámci 17. kola Programu 

rozvoj venkova / LEADER. Žadatelé mohou své projekty předkládat do těchto 

vyhlášených fichí: „Nové příležitosti podnikání a agroturistiky“, „Zemědělské 

hospodaření – uspořádaná krajina“ a „Pravidla moštárny – síla chuti“. Alokace 

pro tuto výzvu činí 2 518 732 Kč, uzávěrka příjmu žádostí je 27. září 2012.  

  

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=126


 

Seminář pro žadatele k 8. výzvě MAS-PM 

V úterý 4. září 2012 se od 16.00 hodin bude v zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Kostelci u Holešova konat seminář pro žadatele k 8. výzvě MAS-PM. 

Jeho účastníci se seznámí se Strategickým plánem Leader, oblastmi podpory 

vyhlášenými v 8. výzvě a s pravidly programu a přípravou projektových 

žádostí. Druhý seminář k této výzvě se bude konat 13. září v Dřevohosticích. 

 

 

MAS opět vystavuje na Zemi živitelce 

Zástupci MAS se také letos účastní agrosalonu Země živitelka, který se koná 

ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2012 v Českých Budějovicích. MAS-PM se zde 

prezentuje v pavilonu „Z“ vedle dalších místních akčních skupin z Česka a 

Slovenska, Celostátní sítě pro venkov, Spolku pro obnovu venkova, Národní 

sítě MAS ČR a dalších. V rámci výstavy se účastníme také odborných 

seminářů a zasedání Výboru NS MAS ČR. 
 

  

 

 

Přijďte ochutnat to nejlepší z kraje do Přerova a Hranic 

Agrární komora Olomouckého kraje a Okresní agrární komora v Přerově Vás 

srdečně zvou na ochutnávku oceněných „Regionálních potravin Olomouckého 

kraje“. Ochutnávka se uskuteční v sobotu 8. 9. 2012 na Výstavišti v Přerově 

v rámci ZUBRFESTU a mezinárodní soutěže ve vaření kotlíkových gulášů a 

v pátek 14. 9. 2012 v Hranicích v rámci Farmářských trhů.  
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